Välkomna till Restaurang Drommen
- den naturliga samlingsplatsen i dalgången meny sommaren 2020
- öppet alla dagar från kl.12:00 -

Små-varmt

REGNBÅGSPAJ
med pepparrotscrème & sallad...........................95kr
FETAOSTPAJ
med soltorkade tomater, sallad & dressing.............95kr
S.O.S
Västerbottenpaj, löksill, färskpotatis, gubbröra,
hackad gräslök, Huså knäcke & lokal ost.............169kr
PULLED PORK SANDWICH
med sallad, tomat, lök & syrad vitkål smaksatt
med kummin...............................................185kr

Förrätter

Varmrätter

VILDA BIFFAR
Biffar gjord av viltfärs, serveras med murkelsås,
kokt potatis, rårörda lingon & stekta kantareller.....185kr

TIRAMISU
Klassisk Italiensk dessert. Kex som doppas i kaffe
& likör med en krämig mascarponeblandning.......115kr

DROMMEN BURGARE
Högrevsburgare med coleslaw, semi tomater, pickles
gurka, sallad, tryffelmajonnäs & pommes............185kr

JORDGUBBAR
Jordgubbar med vaniljglass.............................105kr

VARMRÖKT LAX
med en fräsch potatissallad på färskpotatis, kapris,
dijon, rädisor, sugarsnaps & äpplen...................175kr

Sallader

CEASARSALLAD
Klassisk sallad med kyckling & bacon, romansallad,
semi tomat, krutonger & hyvlad parmesan...........169kr

ANTIPASTO
Blandat ost & charkuterier från
Jämtländska skogar & gårdar..................165kr/125kr

HALLOUMISALLAD
Sommarfräsch sallad med örtig bulgur, vattenmelon,
cocktailtomater, rädisor, sugarsnaps
& basilikacrème...........................................179kr

ALLERGISK ?
Fråga oss så hjälper vi dig

TAKE AWAY ?
Alla våra rätter går att få som take away

MOUSSERANDE

Lokala ölsorter

12cl
BELLAVISTA CUVÉE BRUT............................85kr

DROMMEN LAGER

ELYSIAN Prosecco..........................................75kr
Azienda Agricultura Salamon - Valdobbiadene - Italien

EKOLOGISK PILSNER 4,5%

Glas

Bellavista - Franciacorta - Lombardia - Italien

ROSÉ

15cl

Glas

2018 SIERRA CANTABRIA ROSADO.................100kr
Sierra Cantabria - Rioja - Spanien
2019 HAEDUS ROSÉ....................................95
Château Ferry Lacombe - Côtes de Provence - Frankrike

kr

Bärnstensfärgad lager, medelhög beska
och fin maltig kropp............................................68kr
En öl i klassisk tjeckisk stil med lätt maltighet, med inslag av örter
och apelsin som ger en liten sötma.............................65kr

FATÖL 40cl

PRESIDENT - En ljus lager med medelstor beska,
frisk, smakrik och aromatisk öl.................................68kr
IPA - En tolkning av den enngelska IPA:n med tydlig torr
humlebeska som drar åt citrushållet............................68kr

VITT
2018 BOURGOGNE BLANC Pinot Blanc Chardonnay.100kr
Domaine Desertaux-Ferrand - Bourgogne - Frankrike

2018 TARANI Sauvignon Blanc.............................85kr
Vinovalie - IGP Comté Tolosan - Frankrike
2017 PETITE ARVINE..................................125kr
Ottin - Valle d´Aosta - Italien

Aperol Spritz
Aperol är en bittersöt apertif från norra Italien. Drinken Aperol
Spritz är en fräsch törstsläckare som passar när som helst!
APEROL SPRITZ........................................125kr

RÖTT
2018 VALPOLICELLA Classico...........................90kr
Nicolis Angelo & Figli - Veneto - Italien
2011 GRUMELLO ROCCA DE PIRO Nebbiolo.....135kr
AR.PE.PE - Valtellina - Italien
2015 ENGEL MEYERHOF Pinot Noir.................145kr
Domaine Fernand Engel - Alsace - Frankrike

HALLON
Hallonkaka med vaniljcrème..............................95kr

Boka bord

TOAST SKAGEN
Klassisk förrätt med handskalade räkor & majonnäs
på grillat bröd.....................................155kr/125kr

Viner på glas

Desserter

I vår källare finns massor av fantastiska viner från världens alla
hörn... be gärna om att få se den stora vinlistan. Där finns flera
goda fynd! Vi hjälper gärna till med vinrekommendationer.
Stora delar av vinlistan kommer från producenter som jag genom
åren har besökt.

Marie Sällström, Sommelier

2013 SIERRA CANTABRIA RESERVA Tempranillo...105
Sierra Cantabria - Rioja - Spanien

kr

Med reservation för pris- och tryckändringar.

0643 - 320 27
För att underlätta för dig som gäst,
vill vi gärna att ni förbeställer maten, vid flera än 8 personer.

Hos oss möts du av en varm, familjär och levande
atmosfär. Här kan man fika, äta gott, ta ett glas vin eller bara slinka
in och umgås efter en dag på fjället.

Välkomna!
Lasse och Marie med personal

Alkoholfritt
RICHARD JUHLIN Non-Alcoholic Sparkling...............275kr
TORRES NATUREO Syrah eller Muscat 37,5............85kr
CARLSBERG Non-Alcoholic ..............................38kr
NOSECCO 0,4% flaska/20cl................................75kr
Cola, Fanta, Sprite .............................................26kr
Mineralvatten...................................................26kr
Lättöl...........................................................29kr
Festis...........................................................15kr

Gott efter maten
Vi serverar ekologiska, rättvisemärkta och mörkrostade bönor från
ARVID NORDQVIST.
CAFÉ CORRETTO........................................68kr
Italiensk kaffedrink, som kort och gott innebär en espresso
spetsad av din favoritsprit vanligtvis grappa eller sambuca.
IRISH COFFE.........................................129kr/4cl
Tullamore Dew - farinsocker - kaffe - grädde
KAFFE KARLSSON.................................129kr/4cl
Baileys - Cointreau - kaffe - grädde

